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VITALE
CONNECTIES

VANDAAG EN MORGEN

Op 3 en 4 oktober 2018 verwelkomen we alle hulp- en 
veiligheidsdiensten, experts en partners op de ASTRID User Days 
op een unieke locatie in hartje Brussel. Mis zeker deze kans niet 
om collega’s uit alle disciplines te ontmoeten, want samen zorgen 
wij voor vitale connecties, vandaag en morgen.

• Op de beursvloer van 3500m²  ontdekt u de nieuwste toepassingen 

op het gebied van kritieke communicatie, plaatsbepaling, track & 

trace, alarmering, dispatching, video en drones ...

• Experts geven doorlopend presentaties en demonstraties.

• Unieke netwerkgelegenheid met experts, leveranciers en collega’s.



PROGRAMMA
ASTRID workshops:

Doorlopend programma van 
seminaries voorgesteld door 
zowel het ASTRID Team 
als experts uit de hulp- en 
veiligheidssector.

Infosessies 
standhouders: 

Doorlopend programma 
van informatiesessies en 
productdemonstraties 
georganiseerd door 
exposanten en sponsors.

CPL congres: 

De Circle of Police 
Leadership biedt voor 
haar leden een eigen 
seminarieprogramma
(enkel op 3 oktober).

Innovation Academy:  

Vooraanstaande experts 
van innovatieplatformen uit 
binnen- en buitenland geven 
hun kijk op onderzoek & 
ontwikkeling, technologie, 
maatschappij en veiligheid 
(enkel op 4 oktober). 

BEKIJK HET PROGRAMMA ONLINE

U ontvangt deze uitnodiging omdat u op onze contactenlijst staat. Wij bevestigen hierbij dat uw persoonlijke gegevens in geen enkel geval worden doorgegeven aan derden. 
Indien u niet langer informatie over de ASTRID User Days wenst te ontvangen, kunt u dit melden via astriddays@astrid.be. U kunt onze Privacy Policy in het kader van AVG nalezen 
op: www.astrid.be/privacy-policy



PRAKTISCH
Waar, wat, wanneer

• Woensdag 3 en donderdag 4 oktober 2018

• Square Brussels Meeting Centre, Glass Entrance, 

 Kunstberg, 1000 Brussel

• Vlot bereikbaar met de trein,

op wandelafstand van Brussel-Centraal

• Openbare betaalparking Albertine-Square

• Registratie vanaf 8.30 uur

De beurs sluit om 17 uur

• De hele dag door gratis hapjes en frisdranken

• Bezoeker uit de overheidssector en/of ASTRID-

gebruiker: gratis toegang inclusief catering voor 

de tweedaagse beurs met congres voor alle hulp- 

en veiligheidsdiensten, overheden, scholen en 

openbare instellingen uit België en het buitenland

• Bezoeker uit de privésector en/of geen ASTRID-

gebruiker: forfaitaire toegangsprijs van 145,50 euro 

(inclusief BTW) per persoon, inclusief catering voor 

de tweedaagse beurs met congres

PLECHTIGE OPENING 

DOOR MINISTER 

VAN VEILIGHEID 

EN BINNENLANDSE 

ZAKEN JAN JAMBON

OP 3 OKTOBER OM 

10 U.

Schrijf u in via www.astriddays.be



ROUTE

Schrijf u in via www.astriddays.be

ASTRID viert haar 20-jarig 
bestaan. Deze verjaardag 
vieren we samen met u 
op de ASTRID User Days. 
Het ASTRID-project zou 
nooit hebben kunnen 
slagen zonder de inzet 
van u als expert, partner 
of medewerker van een 
hulp- of veiligheidsdienst. 
Gefeliciteerd!

20 jaar samenwerking!
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SQUARE BRUSSELS
MEETING CENTRE

BRUSSEL
CENTRAAL STATION

OPENBARE 
BETAALPARKING 
ALBERTINE-SQUARE 1

OPENBARE 
BETAALPARKING 

ALBERTINE-SQUARE 2
Gerechtsplein 16

1000 Brussel

Stuiversstraat 3
1000 Brussel

Glass Entrance, Kunstberg
1000 Brussel

Europakruispunt 2
1000 Brussel
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